
Radost a pokoj

Opírání se o numerologii by bylo smutným projevem nedůvěry 
v Boží slovo. Poučeni z historie, letos zvláště té, která se ode-
hrála v roce 1918, ale vlastně i v roce 1618, se však můžeme 
podívat sami na sebe dnes často opomíjenou optikou. Mír a 
svoboda, které jsou společným jmenovatelem všech uvede-
ných milníků, nebyly nikdy samozřejmostí. Vděčnost za pro nás 

v posledních dekádách už tyto vžité danosti by měla pomoci i k 
posílení radosti. Radost pak působí pokoj.  
Radost a pokoj. Přejme si, aby snad někdy i únavná vánoční 
repetice těchto dvou evangelních slov se nám vryla do srdce. 
Takto inspirovaný životní sloh sám nabídne prostor pro znovu-
objevení a znovupřijetí Ježíšova poselství. 

P. Martin Lanži
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(1,5-25), předpovídající početí Jana Křtitele. Obě 
ženy, které se měly stát matkami, byly bezdětné, 
což bylo v té době důvodem pohany, a dostalo 
se jim Boží milosti a daru přivést na svět dítě. 
„V Bibli – řekl papež – vystupuje mnoho bezdět-
ných žen, které vroucně toužily po dítěti, ale také 
matek, které oplakávají ztrátu svých dětí: Sára, 
Noemi, Anna, Alžběta,... »Množte se, naplňte 
zemi« (Gn 1,28) – citoval papež knihu Geneze a 
dodal: „To bylo první přikázání, které Bůh dal na-
šim předkům. Kde je Bůh, tam je plodnost,“ řekl.

„Napadá mne poněkud bezděčně, že některé 
země se vydaly cestou bezdětnosti a trpí onou 
nepěknou nemocí, kterou je demografický 
mráz, nemají děti, starají se o blahobyt, o to či 
o ono... Bezdětnost není pro zemi požehnáním. 
To je však přechodné.“

„Plodnost je materiální i duchovní - upřesnil zno-
vu papež - předává život. Člověk také může nežít 
v manželství jako kněží a zasvěcené osoby, ale 
má svým životem předávat život druhým. Běda 
nám – zdůraznil – pokud neplodíme dobré skut-
ky. Plodnost je Boží znamení,“ řekl dále papež a 
upozornil na to, že proroci často volí jako symbol 
právě poušť: „Co je více neúrodné než poušť, a 
přece, jak říkají, rozkvete i ona  -  vyprahlá step 
zvlhne. Právě to je Boží příslib. Bůh je plodný.“

„Je pravda, že bezdětnost si přeje ďábel. Chce, 
aby nikdo z nás nežil proto, aby předával dru-
hým život - jak fyzicky, tak duchovně - nýbrž 
aby žil pro sebe. Egoismus, pýcha a marnivost. 
Duše, která nežije pro druhé, jako by tloustla. 
Ďábel je tím, kdo dává růst koukolu sobectví a 
nedává nám plodnost.“

„Je to milost mít děti, které po smrti zatlačí oči,“ 
pokračoval Svatý otec a vyprávěl o jednom sta-
rém misionáři v Patagonii, který ve svých deva-
desáti letech prohlásil, že jeho život přešel jako 
dech, ale měl kolem sebe spoustu duchovního 
potomstva při svém skonu. A při pohledu na za-
tím prázdné jesličky dodal:

„Tady je prázdná kolébka. Můžeme na ni po-
hlédnout. Může to být symbol naděje, že při-
jde Dítě; může to být muzejní předmět, který 
zůstane prázdný po celý život. Naše srdce je 
kolébkou. Jaké je moje srdce? Je prázdné, 
stále prázdné. Je však otevřené k ustavičnému 
přijímání a dávání života? K přijetí a plodnosti? 
Anebo bude srdcem, které zůstává konzervo-
váno jako muzeální předmět, který nikdy nebyl 
otevřen životu a nedával život?“

„Radím vám“, uzavíral František, „abyste se 
zadívali na tyto prázdné jesličky a řekli si: Přijď, 
Pane, naplň tuto kolébku, naplň moje srdce a po-
bídni mě, abych dával život a byl plodný.“ 

www.radiovaticana.cz/19.12.2017

2

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Veřejná sbírka 
je obecně jednou z možností, 
jak obnovu kostelů a dalších 
sakrálních staveb Broumov-
ska financovat a realizovat.

Veřejná sbírka za účelem „Obnova 
kostelů z tzv. broumovské skupiny kostelů 
a jiných menších sakrálních staveb v 
regionu Broumovska“ je povolena Kraj-
ským úřadem Královéhradeckého kraje 
na základě vydaného „Osvědčení o přijetí 
oznámení o konání veřejné sbírky“ ze dne 
30.11.2012.

Osvědčení bylo doručeno dnem 
5.12.2012, dnem 6.12.2012 je tedy 
sbírka oficiálně zahájena.
 
Osoba oprávněná: P. ThLic. Martin Lanži

Bankovní účet: 

20036-1180703399/0800

Bankovní ústav: 
Česká spořitelna a.s., pob. Broumov

Finanční prostředky budou využity 
výhradně na obnovu kostelů v regionu 
Broumovska, zejména v rámci projektu 
Pro život kostelů Broumovska.

Za každý laskavý, i třeba drobný dar, 
upřímně děkujeme.

Papež: Rodičovství – tělesné  
i duchovní - je Boží požehnání

Vatikán. „Bůh je plodný a chce, abychom byli 
takoví také, tím, že budeme pro druhé žít a dávat 
život – kázal papež František při ranní mši v úterý 
18. prosince, přičemž mu byl podnětem pohled 
na prázdné jesličky v již vystrojeném betlému v 
kapli Dómu sv. Marty.

Bezdětnost a plodnost – tato dvě slova zněla v 
jeho homilii, když komentoval dnešní liturgické 
čtení z knihy Soudců (Sd 13,2-7.24.25), proro-
kující narození Samsona a Lukášovo evangelium 

Papež: Modlitba Otčenáš 
vyžaduje odvahu 

Vatikán. „K modlitbě Otče náš je zapotřebí odvahy“, 
prohlásil papež František v posledním díle televizní-
ho programu o modlitbě Páně, který každou středu 
večer po osm týdnů vysílala italská katolická televize 
Tv2000. Program vznikl za spolupráce s vatikánským 
Sekretariátem pro sdělovací prostředky (komunikaci) 
a kromě papežových vstupů zahrnoval komentáře 
osobností italského světa kultury a show-byznysu. 
Dialog papeže Františka s moderátorem pořadu, 
mladým vězeňským kaplanem o. Marcem Pozzou, 
vyšel rovněž knižně ve Vatikánském a  italském na-
kladatelství Rizzoli. 

„Opakuji – začněte říkat „tati“ a opravdu věřte, že 
Bůh je Otec“, vyzýval papež František. „Doprovází 
mne, odpouští mi, dává mi chléb, dbá na všechno, oč 
žádám, obléká mne ještě lépe než polní květiny. Víra s 
sebou přináší veliké riziko – co kdyby to nebyla prav-
da? Je třeba se osmělit, ale všichni společně. Proto je 
velmi krásné, když se modlíme společně – vzájemně 
si tak pomáháme, abychom se odvážili…“, řekl pa-
pež v italské katolické televizi. 

www.radiovaticana.cz/20.12.2017

Po mši sv. přijde Mikuláš!

Tento titulek zřejmě moc rodičů neoslovil. Mož-
ná by zabralo Mikuláš zdarma, nebo Mikuláš + 
pivo zdarma :-D.

Nevím, ale dětí bylo opravdu málo. Na jedné 
straně snaha několika farníků připravit dětem v 
kostele Mikuláše, na straně druhé velký nezá-
jem ze strany rodičů malých dětí.

Za všemi akcemi naší farnosti stojí přece ně-
jací lidé, kteří tomu dají svůj volný čas, energii 
a troufnu si tvrdit, že to dělají rádi. Jsou to pří-
ležitosti k setkávání pro nás dospělé, ale i pro 
naše děti.

Tak příště nebuďte lenoši, a když Vás někdo po-
zve, přijeďte s dětmi na Mikuláše do Broumova.

Markéta Krupičková
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LAUDATO SI’ XXIX. 
encyklika papeže Františka o ekologii

I. Environmentální, 
ekonomická a sociální ekologie

138. Ekologie studuje vztahy mezi živými organismy 
a prostředím, kde se vyvíjejí. Vyžaduje také zamyšlení 
a diskusi nad podmínkami života a přežití společnos-
ti, poctivé zpochybnění modelů rozvoje, produkce a 
spotřeby. Není bez významu zdůraznit dále fakt, že 
vše souvisí se vším. Čas a prostor nejsou na sobě 
nezávislé a ani atomy a elementární částice nelze 
chápat odděleně. Jako různé složky planety – fyzic-
ké, chemické a biologické – spolu souvisí, tak také 
biologické druhy tvoří určitou síť, s jejímž poznáním 
a pochopením nikdy nebudeme hotovi. Velkou část 
svojí genetické informace sdílíme s různými živými 
bytostmi. Proto se zlomkovité a izolované poznatky 
mohou stát formou nevědomosti, vzdorují-li zasazení 
do širšího pojetí reality. 

139. Mluvíme-li o „životním prostředí“, máme na 
mysli také jeden zvláštní vztah, totiž ten mezi příro-
dou a společností, která ji obývá. To nám brání po-
važovat přírodu za něco od nás separovaného nebo 
za pouhý rámec našeho života. Jsme v ní zahrnuti, 
jsme její součástí a prostupuje námi. Důvody, proč je 
nějaké místo znečištěno, vyžadují analýzu fungování 
společnosti, její ekonomie, jejího jednání a způsobu 
jejího chápání reality. Vzhledem k rozsahu změn už 
není možné najít specifickou a nezávislou odpověď 
na každý jednotlivý problém. Zásadní je hledat inte-
grální řešení, která zahrnou interakce přírodních sys-
témů mezi sebou navzájem i se sociálními systémy. 
Neexistují dvě oddělené krize, tedy krize životního 
prostředí a sociální, nýbrž jedna a komplexní: sociál-
ně-environmentální krize. Směry řešení vyžadují inte-
grální koncepci potírání chudoby, restituci důstojnosti 
vyloučených lidí a zároveň péči o přírodu. 

140. Kvůli množství a různosti prvků, které je třeba 
mít na zřeteli při určování dopadu konkrétní podni-
katelské aktivity na životní prostředí, je zapotřebí dát 
vedoucí roli badatelům a usnadnit jejich interakce 
rozsáhlou akademickou svobodou. Neustálé bádání 
by mělo umožnit poznání způsobu, kterým se k sobě 
vztahují různí tvorové, když formují ony větší celky 
dnes nazývané „ekosystémy“. Neuvažujeme o nich 
jen proto, abychom určili, jak je rozumně využívat, 
ale protože mají svou vnitřní hodnotu nezávislou na 
jejich využívání. Jako je každý organismus dobrý a 
obdivuhodný sám o sobě, protože je tvorem Božím,  
tak stejně je tomu s harmonickým celkem organismů 
v určitém prostoru, který funguje jako ekosystém. I 
když si to neuvědomujeme, závisíme na tomto celku 
samotnou svojí existencí. Je třeba zmínit, že ekosys-
témy intervenují v ukládání oxidu uhličitého, čištění 

Rok 2018 ve farních akcích

6. ledna

Tříkrálová sbírka

7. ledna

Tříkrálový průvod

3. února

Farní ples (KD Martínkovice)

14. února

Popeleční středa

10. března

Duchovní obnova

30. března

Velkopáteční křížová cesta 

v Křinicích (dopoledne)

1. dubna

Velikonoce

5. května

Pouť do Vambeřic

10. května

Nanebevstoupení Páně

13. května

Kaple pod Hvězdou – májová pobožnost; 

Den matek

19. května

Svátost smíření před 1. sv. přijímáním

20. května

1. svaté přijímání; slavnost Seslání Ducha Svatého

Hvězda – májová pobožnost

25. května

Noc kostelů

26. května

Bohoslužba pro motocyklisty v Otovicích

27. května

Malé Svatoňovice – májová pobožnost (cyklopouť)

31. května

Boží Tělo

16. června

Farní den (fara Ruprechtice)

28. července

Jakubsko-anenský víkend

4. srpna

Křinická pouť

xxxxxxx

Farní tábor (fara Ruprechtice)

8. září

Vikariátní turnaj v malé kopané (NÁ)

15. září

Farní výlet 

xxxxxxx

Svatohubertská bohoslužba

10. listopadu

Den veteránů (Martínkovice

vody, proti chorobám a zamoření, ve složení půdy, v 
dekompozici odpadků a v mnoha jiných službách, 
které opomíjíme nebo neznáme. Mnozí lidé, když si 
to uvědomí, znovu tak objeví, že žijeme a jednáme, 
vycházejíce z reality, která předchází naše schop-
nosti i naši existenci. Mluví-li se tedy o „udržitelném 
využívání“, je třeba vždycky brát v úvahu schopnost 
regenerace každého ekosystému v různých jeho sek-
torech a aspektech. 

141. Ekonomický růst vede zase k vytváření au-
tomatismů a k homogenizaci, aby se zjednodušily 
procesy a snížily náklady. Proto je zapotřebí ekono-
mická ekologie, která bude schopna zvažovat realitu 
v širším rozsahu. „Ochrana životního prostředí musí 
tvořit nedílnou součást procesu rozvoje a nemůže být 
chápána odděleně.“ Současně však nabývá na ak-
tuálnosti neodkladná nezbytnost humanismu, který 
bude apelovat na různé - i ekonomické – poznatky, 
aby se dosáhlo integrální a integrující vize. Analýza 
problémů životního prostředí je neoddělitelná od 
analýzy lidských, rodinných, pracovních a městských 
kontextů a od vztahu každého člověka k sobě samé-
mu, což rodí určitý druh vztahování se k druhým a k 
životnímu prostředí. Existuje interakce mezi ekosys-
témy a různými světy sociálních souvislostí. Tak se 
opět prokazuje, že „celek je nadřazen části.“ 

142. Je-li všechno ve vztahu, pak také zdravotní 
stav společenských institucí má důsledky pro životní 
prostředí a kvalitu lidského života: „Každé porušení 
solidarity a přátelství mezi občany škodí životnímu 
prostředí.“ V tomto smyslu je sociální ekologie ne-
zbytně institucionální a dosahuje postupně různých 
dimenzí, od primární sociální skupiny, rodiny, až k 
mezinárodnímu životu skrze místní a národní komu-
nitu. Uvnitř každé sociální úrovně a mezi nimi se roz-
víjejí instituce, které regulují lidské vztahy. Všechno, 
co je poškozuje, má škodlivé účinky, jako jsou ztráta 
svobody, nespravedlnost a násilí. Různým zemím 
vládne chatrný institucionální systém za cenu utrpení 
populace a ku prospěchu těch, kteří z tohoto stavu 
věcí těží. Jak uvnitř státní administrativy, tak v různých 
výrazech občanské společnosti nebo ve vztazích 
obyvatel dochází příliš často k nezákonnému jednání. 
Zákony mohou být sepsány korektně, ale často zů-
stávají mrtvou literou. Lze tedy doufat, že legislativa a 
normy týkající se životního prostředí budou skutečně 
účinné? Víme například, že země, které přijaly jas-
né zákony na ochranu pralesů, jsou nadále němými 
svědky jejich častého porušování. Kromě toho dění 
v daném regionu přímo či nepřímo ovlivňuje ostatní 
regiony. Tak například konzumace drog v opulentních 
společnostech působí stálou či rostoucí poptávku po 
produktech, které pocházejí ze zubožených regionů, 
kde je korumpováno jednání, jsou mařeny lidské ži-
voty a je poškozováno životní prostředí. 
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Narodil se 16. 8. 1815 ve vesničce Becchi v Pie-
montu. Měl staršího bratra Josefa a nevlastního 
Antonína, kterému bylo o 7 let více. Otec František 
pracoval jako rolník a námezdní dělník, a když byly 
Janovi dva roky, zemřel na zápal plic. Jan vyrůstal 
ve velké chudobě a zbožnosti, vzorně vychováván 
matkou Markétou. V době úmrtí manžela jí bylo 
29 let.
Rodina i přes potíže s Antonínem, který neměl 
pochopení pro Janovy duchovní ideály, fungovala 
velmi dobře, protože se držela správného pořadí 
hodnot. Jan vynikal od dětství dobrou pamětí a 
apoštolským nadšením, bavil ostatní provazo-
chodectvím a komediálními kousky, aby pak se s 
nimi modlil a dával jim duchovní poučení. Podle 
Antonína to byl důkaz Janovy lenosti. Kvůli Anto-
nínovi a touze po studiu začal Jan brzy pracovat. 
Přivydělával si různým způsobem u sedláků a při 
pozdějších studiích jako dělník, krejčí, číšník.
Po vysvěcení na kněze začal své působení v Tu-
ríně. Don Cafasso ho vzal do vězení, kde viděl 
mnoho hochů od 12 do 18 let, sebraných na ulici 
pro krádeže. Vedla je k tomu závist k bohatým, 
kteří těžili z jejich práce a je nechávali žít v bídě. 
Společnost je dala do vězení o chlebu a vodě. Víc 
pro ně nedokázala udělat. S průmyslovou revolucí 
přicházelo do města z venkova mnoho mládeže, o 
kterou se nikdo nestaral. Jan Bosco 8. 12. 1841, 
o svátku Neposkvrněné, se setkal se zednickým 
učněm. Ten pak řekl kamarádům o mladém knězi 
a jeho nabídce pomoci nejen vyprávěním o Bohu, 
ale i při shánění jídla a bydlení. Tak se začala 
utvářet pozdější oratoř. Do roka bylo kolem Jana 
Boska přes 80 hochů. V roce 1854 jich jen v jeho 
domově bydlelo 125 a za dalších osm let již počet 
hochů dosáhl 600.
Pomocnicí při výchově, zejména co se týče domá-
cích prací, se stala jeho matka Markéta. Finanční 

a jinou hmotnou pomoc hledal různě. Spolubratr 
Cafasso jej představil známému markýzi a dalším 
bohatým lidem turínské společnosti, u nichž získal 
příslib pomoci. Jan Bosco hledal mladým nejen 
práci, ale také je navštěvoval na pracovištích. Oni 
z toho měli radost a zaměstnavatelům se líbil jeho 
zájem, který byl příslibem nadějné budoucnosti.
Když byl obdivován Janův systém výchovy, odpoví-
dal, že spočívá na třech základech: rozum, nábo-
ženství a laskavost.
Říkal, že: „I ten největší nezbeda má v sobě něco 
dobrého a krásného. Je třeba to objevit a rozvíjet. 
Mladý člověk musí cítit, že je milován. Láska se 
nerozčiluje a zapomíná, když jí někdo ublíží.“
Jan Bosco byl své mládeži především knězem, 
ale hrával si s ní, vymýšlel, co ji zajímalo a žil s 
ní. Říkával: „Vychovatelé musí být stále se svými 
chlapci: rozmlouvat s nimi, radit jim, laskavě je 
napomínat, aby jimi byl chápán jako dobrodinec 
a přítel, který pomáhá k lepšímu a chrání je před 
nepříjemnostmi.“
V roce 1853 otevřel učňovské dílny pro krejčí a 
obuvníky, pak pro stolaře, tiskaře a kováře. Vý-
chově mládeže se věnoval celý život. Nedal se po-
hnout, ani když papež projevil zájem, aby se pře-
stěhoval do Říma a stal se jeho poradcem. Býval 
s ním však občas v kontaktu a přispěl k vyhlášení 
dogmatu o papežské neomylnosti, a to přesvěd-
čováním kardinálů a biskupů.
Jan Bosco měl i dar prorockých vidění, která po-
psal sv. Otci, a z nichž se mnohá vyplnila ještě za 
Janova života. K jednomu z vidění budoucnosti 
patří i vítězné zakotvení papežské lodě vplouvající 
z bojové vřavy bezpečně mezi dva sloupy. Vyšší 
sloup zdobí ztvárnění velké eucharistie a nižší so-
cha Panny Marie. U ní a u Krista v eucharistii je 
bezpečné místo pro každého z nás při naší plavbě 
tímto životem. Tuto cestu nám ukazuje sv. Otec a 
ji učil i Jan Bosco.
On sám měl mnoho nepřátel a přece své dílo 
dovedl k velkým úspěchům. Společnost, ze které 
chtěl vytvořit řeholní řád, zabývající se výchovou 

mládeže, vložil pod ochranu sv. Františka Saleské-
ho. V roce 1858 svůj plán poprvé předložil papeži 
Piu IX., který jej nakonec oficiálně schválil až 3. 
4. 1874. V zápase o schválení díla se často utíkal 
k Panně Marii Pomocnici křesťanů, jí zasvěcoval 
svou činnost i akce s mládeží, kterou vedl ke Kris-
tu v eucharistii. U této Pomocnice hledal pomoc v 
těžkostech a totéž doporučoval druhým. Jí zasvětil 
i hlavní kostel salesiánské společnosti v Turíně, 
basiliku P.M. Pomocné, posvěcenou 9. 6. 1868. 
Také ženská větev salesiánské společnosti nese 
název Panny Marie Pomocné.
Jan Bosco by nebyl zvládl tak velké věci, kdyby se 
kolem něj nevytvořil široký okruh ochotných spolu-
pracovníků a dobrodinců z řad věřících. Proto pro 
ně a jejich pokračovatele založil roku 1876 osobité 
sdružení salesiánských spolupracovníků, s účastí 
na duchovních dobrech salesiánské společnosti.
Přes všechnu vychovatelskou a organizační prá-
ci Jan Bosco stačil napsat desítky knih různého 
druhu. Vedle katechetických šlo i o dějepisné a 
vědecké knihy. Napsal i mnoho článků a příleži-
tostných publikací.
V době jeho úmrtí měla salesiánská společnost 6 
řeholních provincií s 57 domy, v nichž bylo 774 
řeholníků a 276 noviců.
Roku 1929 byl Jan Bosco blahořečený a v r. 1934 
kanonizován. Jan Pavel II. jej jmenoval „otcem a 
učitelem mládeže.“

www.catholica.cz, mírně kráceno

Sv. Jan Bosco, 
31. ledna, kněz
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TEMPUS 
FUGIT V OLOMOUCI
První  zastavení fotografické výstavy Tempus fugit 
po návratu z USA a Kanady se konalo v pátek 1. 
prosince 2017 v hanácké metropoli v domikán-
ském klášteře. Olomouc je prvním moravským 
městem, ve kterém je možné shlédnout 16 foto-
grafií mapujících havarijní stav ojedinělého sou-
boru barokních kostelů. Velké díky patří bratřím 
dominkánům a zvláště paní katechetce Petře Ju-
ráňové za nasazení při přípravě nejenom vernisá-
že, ale i benefičního koncertu, který se uskutečnil 
o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. 

Obě akce vynesly přes 25 000,-Kč.

Gender – šokující dotazník 
pro desetileté děti 

Londýn. „Jak by ses popsal? Dívka, chlapec 
nebo jinak?” – britským dětem ve věku deseti 
let, navštěvujícím poslední ročník základní ško-
ly, byl předložen dotazník národního zdravotního 
systému, ve kterém jsou dotazovány, zda se cítí 
„komfortně” v pohlaví, s jakým se narodily. For-
mulář, podepsaný Ministerstvem zdravotnictví, 
byl předložen v několika školách Spojeného krá-
lovství. Děti v něm, mimo jiné, mohou označit to, 
co považují za svůj „pravý gender” – a sice “boy”, 
“girl”, či “other”. Rodičům bylo vysvětleno, že díky 
dotazníkovému šetření národní zdravotní systém 
„lépe pochopí” dětskou psychologii a „rozpozná, 
jak poskytovat účinnější podporu dětem, které 
mají potíže s pojetím vlastní identity.” Státní inicia-
tivu silně kritizovaly mnohé rodiny a řada britských 
poslanců. Podle pondělního vydání listu Daily Te-
legraph by se ve skutečnosti mohlo jednat o prů-
zkum transsexuality.

Není totiž jisté, píše londýnský deník, zda budou 
školáci na základě svých odpovědí nějak blíže 
oslovováni, což by pro většinu rodičů mohlo být 
navýsost škodlivé a vést ke zmatkům ve věku, kte-
rý je už sám o sobě choulostivý. „Má dcera byla 
šokovaná, když dotazník minulý týden přinesla ze 
školy,”, vypráví Lyndsey Simpsonová z Leylandu, 
jejíž děti jsou zapsané v základní škole provozo-
vané anglikánskou církví. „Nechci, aby začala 
pochybovat o tom, že by nemusela být šťastná v 
pohlaví, ve kterém se narodila,” pokračuje britská 
matka a zdůrazňuje, že ředitel školy nebyl se zně-
ním dotazníku obeznámen. Po protestech rodičů 
vyjádřil naprosté pochopení, bohužel však příliš 
pozdě. Rovněž podle poslance za konzervativní 
stranu Tima Loughtona jsou otázky šetření silně 
znepokojivé. „Děti se v tomto věku musí vyrov-
návat s řadou problémů a konfrontace s pohlavní 
identitou by mohla být velice destabilizující,“ uvedl. 
Zpráva o státním dotazníku přichází pouze pár dní 
po informaci, která popisovala obdobně orientova-
nou četbu knih v britských školkách a jeslích, po-
vzbuzující děti k úvahám o vlastním pohlaví. Hlavní 
postavy dotyčných knih si kladou otázky typu: „Je 
skutečně důležité, zda je Tiny holčička nebo chla-
pec?”, či „Je správné dovolit, že Tiny může kopat 
do míče a zároveň se převlékat za vílu?”. 

www.radiovaticana.cz/12.12.2017

Betlémské světlo bude 
přidáno mezi svátosti 
(humor)
Již tradičně roznášejí čeští skauti na Štědrý den 
dopoledne betlémské světlo. Letos poprvé se 
bude jednat o svátost.
Vatikán, Washington – Vánoce 2018 se mezi 
katolíky zapíšou do historie. Poprvé od definice 
svátostí na Tridentském  koncilu totiž přibude ne-
obvyklý dárek – nová svátost, kterou bude nově i 
betlémské světlo. Celý příběh ale mohl dopadnout 
úplně jinak.
„Dostal jsem podnět od jednoho katolického kap-
lana z Moravy. Při aktu přivezení betlémského 
světla do olomoucké katedrály jsem získal dojem, 
že úcta některých zúčastněných je tak veliká, že 
by se zde mohlo jednat o herezi, kdy lidé uctívají 
namísto narozeného Krista světlo samotné,“ po-
pisuje předseda mezinárodní teologické komise 
William Joseph Levada. Teologická komise se 
proto rozhodla fenomén prozkoumat. Prvním kro-
kem mělo být přivezení jednoho exempláře hořící 
svíčky do USA, aby se mohl předseda komise s 
fenoménem seznámit na vlastní kůži. „Když bet-
lémské světlo dorazilo, jednalo se stále o původní 
svíčku, kterou čeští skauti odeslali z Česka. Když 
posádka letadla odpřísáhla, že ani jednou za cestu 
nezhasla, bylo jasné, že se stal zázrak,“ vysvětlil 
Levada, proč bez dalšího zkoumání zaslal do Va-
tikánu návrh na uznání betlémského světla jako 
další, dosud nerozpoznané svátosti.
Že se nejednalo o podvod, potvrzují i odesilatelé. 
„Zvolili jsme válcovou dekorační svíci z květinář-
ství, která díky délce hoření 100 hodin a 30 minut 
a vynikající stabilitě nejlépe splňovala požadavky 
na přepravu. Pravděpodobnost, že zhasne, byla 
prakticky nulová i v případě, že by se letoun dostal 

do silných turbulencí,“ potvrzuje autenticitu zá-
zraku předseda českého zastoupení betlémského 
světla na našem území (pozn. redakce: velký test 
svíček a lamp naleznete zde: http://www.betlems-
kesvetlo.cz/?p=886).
Uznání nové svátosti tak s sebou přinese změny, 
které se při roznášení betlémského světla pravdě-
podobně projeví už letos. Svátost totiž nesmí při-
jmout nevěřící. Protože ale zatím nevyšla oficiální 
informace ohledně plánovaných změn, budou le-
tos za přijatá opatření odpovědní jednotliví správci 
farností.
„Se skauty jsem se dohodl, že budou od lidí vy-
žadovat notářsky ověřenou kopii křestního listu,“ 
plánuje farář z Brna Bystrce Pavel Svoboda.
Jinde volí méně formální přístup. „Záleží nám 
především na žité víře, křestní list proto vyžado-
vat nebudeme. Stačí nám, pokud dotyčný dokáže 
vyjmenovat alespoň čtyři názvy encyklik v origi-
nálním znění nebo v polštině,“ plánuje děkan ze 
Šumperka Sławomir Sułowski.
Z další svátosti ale mají radost i biskupové. „Do-
mnívám se, že si v přítomnosti betlémského světla 
budu moci sundat solideo. Jediný volný čas, který 
mi do konce roku zbývá, je na Štědrý den dopo-
ledne. Chtěl bych si v tom čase vyrobit karbidku, 
abych mohl světlo nosit stále u sebe. Obzvlášť v 
teplých letních měsících to bude výrazná změna k 
lepšímu,“ pochvaluje si litoměřický biskup Baxant.
Přínosem  ale bude i pro běžné věřící. „S magis-
trátem města Brna jsme domluvili, že vánoční 
tramvaj označíme nálepkou rybičky a umístíme do 
ní jednu lucernu. Pokud někdo nastoupí, pomodlí 
se desátek růžence a současně si nezapomene 
označit jízdní doklad, získá plnomocný odpustek,“ 
pochvaluje si mluvčí brněnského biskupství Mar-
tina Jandlová.
     
   www.tisickrate.cz
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Rok 2017
Slavnost Tří králů byla významná. Kromě každo-
ročního příchodu biblických mudrců z Východu 
na Broumovsko i schválením 30 mil. Kč z fondů 
Evropské unie na opravu kostelů ve Vernéřovicích 
a Ruprechticích. Schválení částky 10 mil. Kč pro 
kostel v Heřmánkovicích, která je rovněž z eu-
robondů, pak přinesl samotný závěr uplynulého 
roku. 

V únoru se poprvé Farní ples konal v Dřevníku 
kláštera. I z důvodu konání jiných akcí měl ples 
nižší účast a zisk byl jenom 5000,-Kč. Jubilejní 
X. farní ples se bude konat v KD v Martínkovicích 
v sobotu 3. února.  Už teď všem díky za pomoc s 
přípravou.
Duchovní obnova s P. Františkem na Obecním 
úřadě v Otovicích se konala na samém začátku 
března.  
Velikonoce byly v roce 2017 v polovině dubna, 
co umožnilo i mnohem příjemnější prožití nejpod-
statnějších křesťanských svátků (kdybych žil ve 
4. století a mohl se účastnit hlasování o slavení 
termínu Velikonoc, byl bych v dubnovém křídle).  
Květnová paleta společného sdílení a posilování 
ve víře v podobě pouti do Vambeřic a májových 
pobožností jsou už nedílnou součástí života far-
nosti. Rovněž tak bohoslužba pro motocyklisty v 
Otovicích, kterou tradičně vedl P. Adrián Sedlák z 
Trutnova.
 V červnu převzali štafetu prvokomunikantů ten-
tokrát ve vernéřovickém kostele Karolínka Kru-

pičková a Vítek Hrubý, kde se samotná slavnost 
uskutečnila po 18 letech. Termínem byly tradičně 
Letnice. Před koncem školního roku se ještě na 
ruprechtické faře uskutečnil Farní den, aby se pak 
na stejném místě ukončily formou farního tábora 
i letní prázdniny.
V září nás přijeli povzbudit pražští bohoslovci spolu 
s p. kardinálem Dominikem Dukou a p. biskupem 
Václavem Malým. My sami jsme se pak vydali na 
farní pouť do Kutné Hory.
15-ti biřmovancům udělil sídelní královéhradecký 
biskup Jan Vokál svátost křesťanské dospělosti v 
neděli 8. října. 
Pravidelně probíhající poslední akce k závěru ob-
čanského roku, na kterých se naše farnost podílí, 
se odehrávají zvláště v Martínkovicích, a to Sva-
tohubertská bohoslužba a Den veteránů. Žel, sv. 
Martin nedorazil ani letos. Poslední měsíc byl pak 
štědrý na celou řadu vánočních koncertů, zvláště 
ve venkovských kostelích.
Jedna slavnost uplynulého roku však byla napros-
to jedinečná, a to žehnání varhan v děkanském 
kostele sv. Petra a Pavla. Rekonstrukce varhan 
z r. 1700 probíhala v letech 2014 – 2017, stála 
1,3 mil. Kč a na akci přispěl Královéhradecký kraj, 
Město Broumov, Hobra Školník a zvláště samotní 
farníci, včetně Podlahářství Cvikýř (více prosincový 
BIM).
Tím se dostáváme už k částečně načatým eko-
nomickým otázkám. V Božanově se z vlastních 
zdrojů vymalovala sakristie, v hodnotě 30 000,-
Kč. V Otovicích se pokračovalo na opravě střechy 
kostela sv. Barbory v celkové výši 1 090 000,-Kč. 
Z Programu záchrany architektonického dědictví 
(PZAD) Ministerstva kultury ČR přišlo 800 000,-
Kč a Královéhradecký kraj (KHk) přispěl sumou 
290 000,-Kč. Stejná částka a stejný poměr byl 
i u kostela sv. Anny ve Vižňově. Vižňovský kostel 
je druhým svatostánkem Broumovska, u kterého 
se mění okna (první byla sv. Markéta). A to i díky 
úspěšnému projektu Nadace ČEZ, přes který jsme 
získali 100 000,-Kč. Celkové náklady činí přes 

650 000,-Kč a budou uhrazeny i ze sbírky viž-
ňovských obyvatel ve výši 140 000,-Kč. Zbytek 
zůstává na farnosti. Pro kostel sv. Jiří a Martina 
v Martínkovicích se podařilo získat závazná sta-
noviska na opravu opravy věže kostela a  výmal-
by spodní části interiéru. Pro kostel sv. Markéty 
v Šonově se od prosince 2016 zpracovává pro-
jektová dokumentace na opravu vnitřního stropu a 
výmalby kostela. Celková částka z vlastních zdrojů 
je 200 000,-Kč. Za 27 000,-Kč proběhla údržba 
varhan ve Vernéřovicích. V Heřmánkovicích se po-
kračovalo v restaurování varhan. Letošní částka z 
Ministerstva kultury (MK ČR) byla 700 000,-Kč. 
Spoluúčast farnosti 10%. Ve všech třech přípa-
dech finančně přispěly obecní úřady, za což jim 
patří naše díky.
Kostely sv. archanděla Michaela ve Vernéřovicích 
a sv. Jakuba Staršího v Ruprechticích čekají díky 
úspěšnému přijetí dotace od letošního jara dočas-
ná uzavření. Spoluúčast farnosti u tohoto projek-
tu je 5%, to znamená 2 mil Kč. Dané prostředky 
máme zajištěné díky laskavým darům KHk ve výši 
1 mil. Kč a pana Františka Kociána minimálně ve 
stejné výši. K  dočasnému uzavření kostela Všech 
svatých v Heřmánkovicích by mělo také dojít do 
začátku léta. Spoluúčast je rovněž 5%. Vernéřo-
vický kostel čeká výměna oken a nová fasáda. 
Ruprechtický fasáda, okna, elektroinstalace, stře-
cha, varhany. Heřmánkovický okna, střecha, část 
vnitřní klenby, odvodnění. 
Pro broumovský kostel sv. Václava se zpracovává 
závazné stanovisko pro restaurování barokních 
fresek F. A. Schefflera a už je vydané závazné 
stanovisko pro obnovu fasády našeho nejmenšího 
dientzenhofera. Rovněž proběhlo ladění varhan. 
Spolu s Městem Broumov byla podána žádost o 
zpřístupnění fresky Posledního soudu v součas-
né budově děkanství. Jasno by mělo být koncem 
března. Tím se aktualizuje myšlenka novostavby 
farní budovy. Koupě domu v blízkosti děkanského 
kostela se ukázala jako neefektivní.
Hlavní chrám farnosti má za sebou další úspěš-
nou opravu. Po kompletní výměně elektroinstala-
ce v roce 2010 došlo i na realizaci restaurování 
varhan. To však nebyly jediné práce na kostele sv. 
Petra a Pavla. Díky MK ČR 120 000,- Kč, Městu 
Broumov 80 000,-Kč, KHk 146 000,-Kč, Biskup-
ství královéhradeckému (BiHK) 160 000,-Kč se 
pokračovalo v další části opravy střechy. Rovněž 
jsou patrné první výsledky restaurování na interié-
ru kostela apoštolských knížat. V loňském roce to 
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Rozhovor kard. Duky 
pro ČRo Pardubice
Četla jsem, že nerad strojíte vánoční stro-
meček. Je to proto, že Vám to připomíná 
dobu, kdy byl Váš tatínek v komunistickém 
vězení?
„Nejenom. Ono to 
bylo tak, že mno-
zí rodiče a někteří 
kněží mají starosti, 
jak to je, když říká-
me, že Ježíšek na-
děluje, přináší stro-
meček…  Byla to 
doba věznění mého 
otce a matka musela pracovat. Do čtyř odpoledne 
pracovala v tržnici a pak jsme šli domů, a při té 
cestě mi říká, že připraví večeři a dárky a já ustro-
jím stromeček. Bez jakékoli přípravy, psychologic-
kých a pedagogických úvah, zkrátka realita života 
vstoupila. Úkol jsem splnil, ale pak jsem se vyhýbal 
strojení stromku, nevadilo mi strojit desítky strom-
ků v kostele, to bylo něco jiného. Takže to je ten 
důvod, proč nerad strojím stromeček.“
Byla jsem nesmírně zvědavá, jak vypadá ten 
kardinálský prsten, tak se Vám teď proto dí-
vám na ruce.
„Ten dostáváme od papeže a zůstává mi záhadou, 
jak je možné, že ten prsten mi padl, protože nás 
bylo víc a každý papež dává svůj. Toto je prsten od 
Benedikta XVI., na kterém jsou římské sloupy naší 
církve, sv. Petr a sv. Pavel. A když se ten prsten 
sundá, tak uvnitř vidíte erb a tak se pozná, který 
papež ho kardinálovi věnoval.“
Že budete kardinálem, jste věděl od ledna 
2012. Jmenován jste byl 18. února ve stej-
ném roce ve Vatikánu. Svoji první mši svatou 
v nové hodnosti jste sloužil 25. února v ka-
tedrále svatého Víta. Vy jste tehdy připomněl 
římskokatolického kněze Josefa Toufara.
„Po celý život jsem měl určitý problém s  číhošť-
ským zázrakem. Ať mi to rodáci a občané Číhoště 
odpustí, malý křížek, napodobenina a on se začne 
pohybovat. Víte, člověk si říká, jaký to má význam. 
Když jsem byl v Trnavě jako voják, tak jsem se po-
tkal s chlapcem, který byl od Tábora a on, jakmile 
jsem vyslovil nepatrnou pochybnost, se velice roz-
zlobil. A postupně jsem to začal chápat, ten kněz, 
který to nemohl zinscenovat, zaplatil životem. Šlo 
o násilnou kolektivizaci zemědělství. On se stane 
první obětí tohoto soukolí, a pak následují vystě-
hovávaní sedláci, protože to s tím souvisí. A to mě 
přivedlo k tomu, že ta Číhošť je výpovědí o tom, 
že Bůh nejedná jako velká paráda a show, ale že 
hovoří k člověku, který musí přemýšlet. A mně se 
stalo, že když jsem se stal hradeckým biskupem, 
tak jsme do Číhoště přijeli v adventu, měl jsem bo-
hoslužbu, a na  tabuli v okně se znovu objevil kříž. 
Můj výklad byl jasný, někdo má mastnou ruku, 
udělá to rukou, ale ono to bylo z druhé strany. A 

když jsem byl jmenován arcibiskupem, tak jsem tu 
zprávu obdržel v autě cestou do Číhoště.“
Přátelství Vás pojilo s Václavem Havlem, byli 
jste spolu ve vězení. Ani jeden z vás nebyl 
považován za toho, který by se měl napravit, 
ale vaše tresty měly být spíše exemplárním 
příkladem.
„To máte pravdu, mně to bylo řečeno. Já jsem 
neuznal vinu, ani při  rozdělování na  oddělení.“
Ve vězení jste dostal velmi cennou radu od 
svého romského spoluvězně, já se to skoro 
stydím citovat, tak to zkusím opsat - zkrátka 
že se máte modlit, nebo to s Vámi po psy-
chické stránce nedopadne ve vězení dobře.
„Já si myslím, že tyhle výroky se nedají opsat. 
Já to mohu ocitovat. On se na mě podíval a říká: 
„Vole, nebudeš-li věřit v Boha, zblázníš se tady.“ 
A já jsem mu poděkoval a řekl, že jsem farář. A 
víckrát jsme se neviděli. Ale jsou chvilky, kdy si na 
toho muže vzpomenu.“
V současné době jste jediný český kardinál. 
Nastalo někdy v historické minulosti, že by 
naše země neměla kardinála?
„Velmi často. Myslím, že trvalá přítomnost kar-
dinála v Praze i s pauzami souvisí se vznikem 
Československé republiky. Je to trochu dáno tím, 
že Vatikán patřil mezi několik prvních států, který 
uznal státnost Československa.“
Váš erb bych ráda popsala, ale nerada bych 
byla nepřesná. Mottem toho erbu je „V du-
chu pravdy“. Jak se vlastně takový erb tvo-
ří?
„Je nám dána volná ruka, ale jsou heraldikové a 
to je něco jako protokolisté a ceremoniáři, ti na 
to dbají.  Původně erby nebyly, a tak většina bis-
kupů nebo kardinálů používala erb svého rodu. 
A později, aby se společensky vyrovnali předsta-
vitelům moci, tak to spojovali: ž biskup dostával 
titul hraběte po dobu, kdy vykonával úřad; pražští 
arcibiskupové byli knížata.  Erb vychází z určitého 
osobního rozhodnutí a  do něj  se vkombinuje znak 
arcibiskupství.“
Podle diplomatického protokolu patří kar-
dinálům stejné pocty jako vladařům a ná-
sledníkům trůnu. Je vůbec možné, aby měl 
kardinál své soukromí?
„Musím Vám říci, že do jisté míry se ten soukromý 
prostor  zúží, takže sám sebe nazývám arcidiecéz-
ní batožinou, která sedí v kanceláři u stolu, pak ji 
posadí do auta a odvezou na místo, kde sedí nebo 
stojí. A jak říkal prezident Klaus: „Vy máte jediný 
sport, a to, když lezete na kazatelnu.“  Tak jsem 
mu musel říkat při lezení na Sněžku, že nám ka-
zatelnu zrušili. Ale jsou chvíle, kdy je člověk sám,  
ty si však musí najít, často je to pozdní večer. A 
já mám takovou krásnou odměnu, sednu si v Au-
dienčním sálu, koukám na večerní Prahu a mám 
možnost si urovnat myšlenky.

www.dominikduka.cz; 
převzato z: Proč Dominik Duka nerad strojí 

Vánoční stromeček, ČRo Pardubice

byly práce na bočním oltáři sv. Jana Nepomucké-
ho ve výši 556 000,-Kč (500 000,-Kč MK ČR, 56 
000,-Kč farnost).
Za farnost Teplice nad Metují je třeba zmínit opra-
vy střechy na farním kostele sv. Vavřince za 1 064 
000,-Kč (PZAD 700 000,-Kč, 284 000,-Kč KHk a 
80 000,- Kč BiHK a věž kostela Nejsvětější Trojice 
ve Zdoňově za 572 000 (400 000,-Kč Havarijní 
fond MK ČR, 162 000,-Kč KHk, 10 000,-Kč far-
nost Teplice n/M).
Fotografická výstava TEMPUS FUGIT v první po-
lovině roku pokračovala ve svém putování po 
severoamerickém kontinentu. Konkrétně koncem 
února byla v New Yorku a v květnu v Ottawě. 1. 
prosince se pak konala její první moravská ver-
nisáž v hanácké metropoli Olomouc v klášteře 
dominikánů, kde se nasbíralo přes 25 000,-Kč. 
Celkově už výstava posbírala lehce přes 300 
000,-Kč. Na cesty za Atlantik pak přispěla města 
Broumov a Meziměstí a obce Křinice, Martínkovi-
ce, Otovice a Šonov.   
Za uplynulý rok bylo v broumovské farnosti po-
křtěno 23 dětí a dospělých. V roce 2016 to bylo 
31. Svateb bylo 10, v roce 2016  9. Pohřbů bylo 
19 (v r. 2016  18) a rozloučili jsme i s Jánem 
Majdiakem, Janem Hendrichovským, Janem Cej-
narem, Karlem Kučerou či Lubošem Kudrnáčem. 
Na závěr, ale ne v neposlední řadě, chci poděkovat 
všem, kdo pečují o naše kostely ať už jako kostel-
níci, varhaníci, či květináři nebo ti, kteří v kostele 
vedou modlitbu růžence. Dále všem, kteří jsou 
ochotni pomáhat během potřebného úklidu kos-
telů. Není možné opomenout ministranty a scholu, 
která se zásadně obměnila, díky čemuž přežila. 
Za pomoc při snahách o obnovu kostelů bych 
rád jmenovitě poděkoval Ing. Vladimíru Hrubému, 
Mgr. Heleně Burešové, Ing. Janu Joudalovi, Ing. 
Jiřímu Vlachovi, Ing. Jakubu Dědovi a Ing. Darině 
Dvořákové, farní techničce. Paní Radce Krupičko-
vé a panu Janu Zálišovi za spolupráci na farním 
časopise. Také starostkám a starostům broumov-
ských měst a obcí. Rovněž rád děkuji spolubratru 
v kněžské službě P. Františkovi Hofmanovi, jáhnovi 
fra Gereonovi Holému OPraem. a  správci kláštera 
p. Přemyslu Sochorovi.
Zároveň se omlouvám za situace, které jsem bě-
hem uplynulého roku směrem k Vám nezvládl a 
prosím o Vaši modlitbu.

P. Martin Lanži
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MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN
TIMOTHY DOLAN

KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ
KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ BRNO 2016

1. Dobrý správce si je vědom, jaké dary a jaké poklady má k dispozici. 
Uvědomuje si, že z nich musí neustále čerpat. My jsme správci, a je snad vzácnější dar v zásobách našeho nitra než víra?

2. Ve víře nic není nemožné a slova jako úzkost, strach a nebezpečí ztrácejí význam, 
takže věřící člověk kráčí životem v klidu a pokojně, s hlubokou radostí.

3. Když chceme být dokonalí, nemusíme udělat nic víc, než dobře konat své každodenní povinnosti.
4. Poslušnost dělá vůli ohebnou. Dává člověku sílu ovládnout sebe sama, překonat lenost a odolávat pokušením. 

Poskytuje odvahu, s níž lze splnit i ty nejnáročnější úkoly.
5. Znát Ježíše, slyšet a milovat Jej, důvěřovat Mu, poslouchat Ho a mít v nejhlubším nitru svého bytí podíl na Jeho životě – to je náš cíl.

6. Pokud chcete Krista milovat a v této lásce setrvat, musíte s Ním být, rozmlouvat s Ním a naslouchat Mu každý den.
7. V srdci křesťana bude pokoj a klid jedině tehdy, bude-li víra bdělá. Pokud víra spí, jsme v nebezpečí.

8. Víra znamená být připraven zemřít pro Krista, pro jeho přikázání, v přesvědčení, že taková smrt přináší život.
9. Naděje je dar, díky kterému můžeme jít dál, i když se nám zdá, že Ježíš usnul. Děkujme Bohu za velký dar naděje.

10. Dávej chudým a dáš sám sobě. To, co jsi odmítl dát druhým, si nebudeš moci ponechat.
11. Bůh od nás nikdy nechce něco, k čemu by nám nedal potřebnou milost. To nám dává naději a motivaci.

12. Co se nakonec počítá, není to, kolikrát jsme uspěli nebo padli, ale jak jsme po pádu znovu začali.
13. Abychom někoho více milovali, musíme s ním nejdřív trávit čas. Bez modlitby nemůžeme růst v lásce ke Kristu.

14. Abychom přijali více a více světla Kristovy lásky, musíme očistit svůj život od hříchu. 
Proto musí být základní charakteristikou našeho vztahu s Pánem každodenní odumírání hříchu a růst v ctnostech.

15. Jedno z největších požehnání v životě je přítel, který se nám nebojí říct pravdu, i když bolí.
16. Nejúčinnější způsob, jak více milovat Krista, je každý den Jej s čistým srdcem přijímat ve svatém přijímání.

17. Začátek veškeré svatosti je pokorně přijmout, že bez Boha nic nemůžeme, ale naopak s Ním, v Něm a skrze Něj je možné všechno.
18. Nemůžeme poznat Boží vůli, pokud se nemodlíme.

19. Čím víc člověk usiluje o jednoduchost ve svém životě, tím víc pokoje nalézá, neboť není plný starostí o mnoho věcí.
20. Ptáte-li se mne, jaké jsou cesty k Bohu, řeknu vám, že první je pokora, druhá je pokora a třetí je pokora.

21. Pokora není nic jiného než pravda, zatímco pýcha není nic jiného než lež. 
V ten okamžik, kdy nás Bůh vidí plně přesvědčené o vlastní nicotnosti, tehdy nám podává ruku.

22. Klíčem k radosti je správné pořadí životních priorit: Ježíš - druzí – já.
23. Dobrá, poctivá, upřímná a pravidelná zpověď je sama o sobě aktem pokory, pokud zcela otevřeně pojmenováváme své hříchy. 

A je také zdrojem milosti a ctnosti.
24. Trvalý pokoj najdeme jedině tehdy, když se necháme vést Boží vůlí, nikoli svou vlastní.

25. Hodnota vytrvalé modlitby není v tom, že nás Bůh uslyší, ale že my konečně uslyšíme Boha.
26. Pokud je cílem našeho života připodobnit se Kristu, pak je poslušnost způsobem, jak se k tomu dopracovat.

27. Bůh mě nestvořil jen tak pro nic. Stvořil mě, abych pro Něj vykonal určitou službu. 
Svěřil mi dílo, které nesvěřil nikomu jinému. Mám své poslání. Proto Mu důvěřuji.

28. Bůh sesílá slunce a déšť na spravedlivé i nespravedlivé z laskavosti; a laskavost je sestrou lásky, která přemáhá nenávist.
29. Ohleduplnost je počátkem velké svatosti. Naučíte-li se umění být pozorní vůči druhým, budete se stávat den za dnem podobnějšími Kristu.

30. Velkodušný člověk rychle odpouští a nechová v srdci zášť, přehlíží malichernosti a pochybnosti přenechává druhým.
31. Nic neskrývej před svým zpovědníkem, neboť nemocný může být uzdraven pouze léčením ran.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
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Uzávěrka: 15. každého měsíce.

NEDĚLNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

7. leden
Teplice, sv. Vavřinec 08:30 hod.
Otovice   08:30 hod.
Ruprechtice    10:00 hod.
Broumov, P+P  10:00 hod.
Broumov, klášter  17:00 hod.

14. leden
Teplice, sv. Vavřinec 08:30 hod.
Martínkovice  08:30 hod.
Vernéřovice  10:00 hod.
Broumov, P+P  10:00 hod.
Broumov, klášter  17:00 hod.

21. leden
Teplice, sv. Vavřinec 08:30 hod.
Šonov, hřb. k. PM  08:30 hod.
Vižňov   10:00 hod.
Broumov, P+P  10:00 hod.
Broumov, klášter  17:00 hod.

28. leden
Teplice, sv. Vavřinec 08:30 hod.
Božanov   08:30 hod.
Broumov, P+P  10:00 hod.
Broumov, klášter  17:00 hod.

MŠE SV. V TÝDNU BROUMOV
Úterý klášterní k. 17:00 hod
Středa k. sv. Václava 17:00 hod
Čtvrtek děkanský k. 07:00 hod 
Pátek děkanský k. 17:00 hod
Sobota  k. sv. Václava 17:00 hod

Adorace: středa, sv. Václav, 
17:30 – 17:45; pátek, P+P, 16:00 – 17:00 

Svátost smíření: 20 min před každou mší sv.;
sobota 27/01, P+P, 09:00 – 10:00 
Šonovské modlitby za smíření: 

čtvrtek 11/01,  17:00, hřb. kaple PM

PLÁNOVANÉ BOHOSLUŽBY NEDĚLE:
Mše svaté v Teplicích v 8,30;

ve středu je mše sv. v Teplicích v 18,00
1. čtvrtek je mše sv. v Teplicích v 18,00 s pobožností

v pátek je mše sv. v Teplicích v 18,00
první sobotu je mše sv. v Teplicích v 8,00 u Vavřince 

– SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ!

25 MINUT PŘEDE MŠÍ SV. SE ZPOVÍDÁ.
Požehnané dny nového roku 2018 Vám přeje a 

vyprošuje Váš P. František Hofman
(tel. 734 213 899)

Výuka náboženství
škol. rok 2017/2018, Broumov, od 7. ZÁŘÍ:

1. – 2. tř.: úterý, 
ZŠ Meziměstí, 13:45 – 14:30

1. – 2. tř.: středa, 
ZŠ Masarykova Broumov, 14:00 – 14:45

3. tř. (1. sv. přijímání): 
středa, fara Broumov, 13:15 - 14:00

4. – 5. tř.: pátek, fara Broumov, 12:45 - 13:30 
6. - 8. tř.: pátek, fara Broumov, 13:45 - 14:30

WWW.BROUMOVFARNOST.CZ

BROUMOVSKÝ BIM INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

Paypal účet farnosti 
church.broumov@gmail.com

Funguje tak, že se lidem pošle tento e-mail a oni na 
něj pošlou peníze přes Paypal (v PayPalu se musí zadat právě e-mail). PayPal se používá  při platbách 

po internetu, nejčastěji ve spojení s e-bayem.  
Má ho dost lidí a je jednoduché přes něj něco poslat.

Částečná úprava bohoslužeb 

S novým rokem dochází k částečné úpravě času bohoslužeb. Největší změnou bude čas páteční 
mše sv. Po konzultacích s rodiči dětí a mládeže se jeví jako lepší, aby nebyla páteční mše sv. v 
15:00 u P+P a poté v 17:30 ve Vižňově. Proto od prvního lednového pátku bude mše sv. u P+P v 
zimním období od 17:00, v letním pak od 18:30. Páteční adorace bude začínat v 16:00 a skončí 
před začátkem mše sv.

Další změnou, spíše jaksi estetickou, bude začátek mše sv. ve čtvrtek ráno u P+P, a to v 07:00. 
Poslední změnou pak je, že v lednu, únoru a březnu mše sv. v kostele Všech sv. v Heřmánkovicích 
z důvodu horšího přístupu nebudou. Obdobně řešíme bohoslužby v k. sv. Markéty v Šonově, kdy 
v zimním období  jsou ve hřbitovní kapli Panny Marie.  

Závěrem je ještě správné naznačit, že pokud vše půjde s evropskými dotacemi pro 3 kostely – 
konkrétně Vernéřovice, Ruprechtice a Heřmánkovice – dobře, dojde od léta 2018 z důvodu sta-
vební činnosti k jejich dočasnému uzavření. Tím vznikne i prostor k diskuzi nad možnou změnou 
času nedělních bohoslužeb.

P. Martin Lanži

Varhaník a učitel hudby z Teplic nad Metují
Na Broumovsko jsme se přistěhovali před šestnácti lety a jedněmi z prvních, které jsme tenkrát potkali, 
byli manželé Šikutovi. Ladislav Šikut nás tenkrát zaujal zejména druhým nebo třetím ročníkem festivalu 
Varhanní léto. Ve srovnání s tenkrát začínajícím hudebním „Týdnem pro Broumovské kostely“ se zdálo, 
že nebude mít dlouhého trvání.

Varhanní léto probíhalo tento rok už po sedmnácté. Od počátku skvělá umělecká i interpretační úroveň, 
neotřelý a originální repertoár, to vše přivedlo letos na varhanní koncerty přes 400 posluchačů. Proti 
desítce, se kterou jsme byli kdysi na našem prvním koncertě, úžasný pokrok.

Píši do regionálních periodik, občas na www.nasebroumovsko.cz. Mám rád lidi a obdivuji ty, kteří do-
kazují, jak moc jim záleží na ostatních a na místě, kde žijí. Dávají svoje síly, aby tu bylo pro všechny co 
nejlepší místo pro život. Většina starostů DSO Broumovska i Policka, lidé, co ve spolcích, ale i jako prostí 
občané, dokážou přiložit ruku k dílu tam, kde vidí, že je to potřeba. Kvůli sobě i pro ostatní. Ladislav Šikut 
přináší však nejen varhanní hudbu. Vyučuje na Základní umělecké škole v Broumově, vede a řídí smíšený 
pěvecký sbor Stěnavan. Spolu s Martinem Mrázem má velkou zásluhu na záchraně skvostu, za kterým 
už dnes jezdí do Teplic návštěvníci z celé republiky – ivanitské poustevny s poutním kostelem.

Jindřich Horkel (redakčně upraveno)


